
HELLUNTAIPÄIVÄ  
 

PUO-LUS-TA-JA, PY-HÄ HEN-KI, 

JON-KA I-SÄ MI-NUN NI-MES-SÄ-NI LÄ-HET-TÄÄ, 

O-PET-TAA TEIL-LE KAI-KEN JA 

PA-LAUT-TAA MIE-LEEN-NE KAI-KEN, 

MI-TÄ O-LEN TEIL-LE PU-HU-NUT. Joh. 14:26 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. VÄ-RI-TÄ KU-VA!   2. O-PET-TE-LE MUIS-TO-LAU-SE UL-KOA: 

tekemällä siitä oma laulu 

opettamalla se sisaruksellesi tai vanhemmallesi 

kirjoittamalla sen esim. omaan vihkoosi 

muistelemalla se peittäen jokaiselta riviltä yksi sana kerrallaan 

räppäämällä se 

toistamalla se kaikuna perheenjäsenen kanssa 

3. TÄY-DEN-NÄ RIS-TIK-KOON SA-NAT VII-VO-JEN KOH-DAL-LA 

VASEMMALTA OIKEALLE: 
 

2. 1. Kor. 12:3: 'Kukaan ei myöskään voi sanoa: 
'Jeesus on Herra', muuten kuin _____ Hengen 
vaikutuksesta.' 
 

4. Kaste Jeesuksen nimeen syntien 
anteeksisaamiseksi on todellinen _______ liitto. 
 

5. Opetuslapset alkoivat Helluntaina puhumaan eri 
k_________, mitä Henki antoi puhuttavaksi. 
 

7. Uskovat jatkoivat Jumalan sanan kuuntelemista, 
leivän murtamista (eli e_______) ja rukousta. 
 

10. Opetuslapset näkivät ikään kuin t________ kieliä, 
jotka jakaantuivat ja asettuivat itse kunkin päälle. 
 

11. Apt. 2:40–41: Näiden jälkeen Pietari puhui 
ihmisille, ja monet k______________ tuona päivänä.  

YLHÄÄLTÄ ALAS: 
 

1. Helluntaita vietettiin 50. päivänä eli 7 viikkoa 
suuren juhlan, P________ jälkeen. 
 

3. Opetuslapset olivat kokoontuneet viettämään 
helluntaita eli viikkojuhlaa J_________ -nimiseen 
kaupunkiin 
 

6. Helluntaina vuodatettiin Pyhä Henki, aivan niin 
kuin jo Vanhan testamentin p_______ ja Jeesus olivat 
puhuneet. 
 

8. Leikkuujuhla eli viikkojuhla eli H__________. 
 

9. Apostolien tekojen luku 2 kuvaa, kuinka yhtäkkiä 
taivaasta tuli ________, kuin väkevä tuulispää.  



4. OI-KEIN VAI VÄÄ-RIN? MER-KIT-SE + TAI –. 

_____ 1. Py-hä Hen-ki on o-pet-ta-ja ja puo-lus-ta-ja. 

_____ 2. Hel-lun-tai-ta kut-su-taan ”kir-kon syn-ty-mä-päi-väk-si”. 

_____ 3. Me voim-me an-taa toi-sel-le ih-mi-sel-le us-kon. 

_____ 4. Kun pie-ni lap-si kas-te-taan, Py-hä Hen-ki tu-lee hä-neen a-su-maan. 

_____ 5. Me voim-me tie-tää var-mas-ti, us-koo-ko jo-ku oi-ke-as-ti Ju-ma-laan vai ei. 

 

5. TÄY-DEN-NÄ RAA-MA-TUS-TA Huom. vuoden 1938 käännös 
 
Je-re-mi-a 31:31–34 

31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon 

kanssa ________________ liiton; 

32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin 

heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat 

_______________________, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. 

33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, 

sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, ja __________________________ 

sen heidän sydämiinsä; ja niin ____________ _____________ heidän Jumalansa, 

ja he ovat minun kansani. 

34 Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: ’Tuntekaa Herra’. 

Sillä he kaikki ________________________ minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo 

Herra; sillä minä _______________  ______________________ heidän rikoksensa 

enkä enää muista heidän syntejänsä. 

RUKOUS 

Kiitos, Pyhä Henki, kun teet työtä , että uskon Jeesukseen. 

 

Tee työtä niiden ihmisten , joille kerromme Jeesuksesta. 

Kiitos, että valaiset   ! Jeesuksen nimessä rukoilemme. Aamen. 

 

♫ LAU-LA-KAA YH-DES-SÄ ♫ 

VIRSI 484 Totuuden Henki, johda sinä meitä 

https://virsikirja.fi/virsi-484-totuuden-henki/ 

 

LASTEN VIRSI 40 Lasten helluntaivirsi 

 

KÄÄN-NÄ PA-PE-RI TAR-KIS-TAAK-SE-SI VAS-TAUK-SET: 

 


